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BEVAR BOMILJØET PÅ TONGJORDET 
– en plan for framtida i naboskap med Universitet og Høgskole

Vi, alle listekandidater for Rødt og beboere på 
Tongjordet, er opptatt av utviklingen av bydelen vår 
med tanke på den veksten vi får i løpet av få år oppe 
på Campus Kallerud. Vi tar ikke opp dette fordi vi skal 
klage over den flotte utviklingen vi får i Gjøvik som 
følge av at vi har blitt universitetsby, men for å møte 
framtida på en konstruktiv måte.

Vi føler et press allerede i dag og presset vil ikke 
bli mindre med videre utvikling av høgskolen, 
etableringen av universitet, oppstarten av den nye 
internasjonale skolen og økt næringsvirksomhet 
inne på Campus. Vi merker økt trafikk og mangelen 
på parkeringsplasser. Vi merker at det er hybel-
mangel i Gjøvik med et press for å få til flere hybler 
på Tongjordet. Vi ønsker  studentene velkommen. 
Men noen boligoppkjøpere er vi ikke fornøyd med 
fordi de ikke tar vare på hus og hage og sørger for 
tilstrekkelig med avfallssortering. Slik må det ryddes 
opp i. Huseier har ansvaret for å holde orden. Ved 
omgjøring fra  ordinær bolig til et hybelhus, så må 
kommunen stille krav og følge opp med kontroll. 

Vi mener det er helt ok å leie ut hybler. Det betyr et 
komfortabelt hybelliv for studentene i tett nærhet til 
Campus og det er god inntekt for utleier. Folk som 
leier ut en hybel i huset sitt og bor der sjøl, tar gjerne 
også vare på hus og hage. Det er heller ingenting 
i veien med at SOPP kjøper opp gamle hus, pusser 
de opp og lager mange hybler. Men det forplikter 
og vi antar at SOPP er til å snakke med om ansvar. 
Allikevel har det ei negativ side når SOPP legger 1 
million ekstra inn i huskjøpene. Barnefamilier får da 
ikke råd til å etablere seg i vår rolige bydel. Så det bør 
begrenses.

Parkeringen er et problem. Det går seg til om høsten 
etter hvert som kommunen skriver ut bøter, for 
har du fått ei bot unngår du å få ei til. Men bøter er 
ingen varig løsning, studentene trenger p-plasser. 
Det er ingen varig løsning at kommunen  plasserer 
ut stadig flere parkering-forbudt-skilt. Bybussen må 
ofte kutte ruta pga at parkering hindrer bussen i å 
komme fram, spesielt om vinteren. Vi ønsker at de 
mange forfalne gatene på Tongjordet blir rehabilitert, 
veistandarden er for dårlig, men veiene er også tidvis 
overbelastet med trafikk/parkering.

Så hvor vil vi? Her er noen punkter 
som kommunen, SOPP, Høgskolen og 
Universitet må jobbe med:
• Kollektivtilbudet må bygges ut. Nåsituasjonen kan 

ikke være utgangspunktet for en revidert plan. 
Det må lages en ny plan basert på at det blir 5000 
studenter og et økt antall lærere.

• Vi ønsker en plan for å opprette innfartsparkering 
med gratis busser inn til Campus.

• Vi mener at SOPP bør bygge et parkeringshus 
inne på Campus i stedet for å kjøpe flere boliger 
på Tongjordet.

• For 2 – 10 klassinger er grensen 4 km skolevei for 
å få kjøre buss. Vi vil diskutere med studentene 
om det skal være en km-grense for å få par-
keringstillatelse på Campus. 

• Det må bygges på en etasje på eksisterende 
parkeringshus inne på Campus. 

• Vi vil ha ei «markagrense» slik at Campus ikke 
spiser seg inn i bydelen.

• Vi vil ha en kommunal plan for etablering av 
hybler, denne må utarbeides samtidig med og i 
samsvar med en plan for utvidet kollektivtilbud.

• Vedtaket om å bygge om Berghusbakken for 
5,5 millioner kroner bør revurderes og midlene 
brukes på noe annet da det er unødvendig å 
legge busstrasé her. Arealet kan i stedet brukes 
til et nytt undervisningsbygg med heis og trapp 
fra Lundsgate og opp til A-bygget. Nytt busstopp 
for rute i Lundsgate. Dette vil også koble sentrum 
bedre sammen med Campus.

• Campus må forbeholdes undervisningsbygg og 
hybelhus, ikke næringsbygg.

• Revidere sykkelplanen i forhold til Campus, i 
samarbeid med studentorganisasjonene.

• Gjenoppta saken med et togstopp på Kallerud – ta 
toget til Campus Kallerud!

For mange av disse sakene må det opprettes en 
dialog med innbyggerne gjennom velforeningen, 
Tonga Vel.

Tongjordet den 07.09.2015 

Michael Hall, Finn Olav Rolijordet, Mona Mathisen, 
Per Furseth, Bjørn Bjørneby, Hans Olav Danielsen, 
Hans Christian Uggen. 
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